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Requisito de vacinação contra a gripe para as escolas 

Anos de escolaridade: Desde o jardim de infância até ao 12.º ano 

Atualizado a 22 de dezembro de 2020 

 
Com início no ano letivo de 2020-2021, todos os alunos deverão ser vacinados contra a 
gripe. É sempre importante receber a vacina contra a gripe para reduzir o risco de ficar 
doente com gripe, reduzir a gravidade da doença caso se fique doente (incluindo o risco de 
internamento) devido à gripe, assim como para prevenir a propagação da gripe a outros. 
 
Durante a pandemia da COVID-19, a vacina contra a gripe será especialmente importante 
para reduzir o impacto global de doenças respiratórias na população, para proteger as 
populações vulneráveis contra doenças graves e diminuir a sobrecarga do sistema de 
saúde. 

 
Que alunos têm de ser vacinados contra a gripe? 
É necessário que os alunos que frequentem o jardim de infância – 12.º ano recebam a 
vacina contra a gripe sazonal atual de modo a frequentarem a escola, exceto se tiverem 
ficado isentos por motivos médicos ou religiosos. 

 
Quando é que os alunos têm de ser vacinados contra a gripe? 
Os alunos devem ser vacinados contra a gripe sazonal atual (ou seja, ano letivo de 2020-2021) 
até 28 de fevereiro de 2021. Os novos alunos que entrem na escola antes de 31 de março de 
2021 devem ter recebido uma dose da vacina contra a gripe sazonal atual de modo a poderem 
frequentar a escola. 

 
Existe alguma isenção para ser vacinado contra a gripe? 
No estado do Massachusetts são permitidas isenções por motivos médicos e religiosos. As 
isenções por motivos médicos devem ser renovadas anualmente e devem incluir uma declaração 
de um médico que declare que a vacina é clinicamente contraindicada para o aluno. 

 
Que tipo de vacina contra a gripe é que os alunos podem receber? 
Qualquer vacina contra a gripe sazonal atual, aprovada e adequada à idade, cumpre o 
requisito. Isto inclui os tipos de vacinas injetáveis e em spray nasal. 

 
Os alunos que não tenham documentada a vacinação contra a gripe sazonal serão 
excluídas da escola no dia 1 de janeiro? 
A aplicação dos requisitos de vacinação para a frequência escolar é determinada a nível 
local. Incentivamos as comunidades escolares a trabalhar com as famílias e os prestadores 
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de cuidados de saúde para cumprirem os requisitos no caso dos alunos que não os 
cumpram até ao dia 1 de janeiro. A vacina contra a gripe deve ser tomada até 28 de 
fevereiro de 2021, apenas no ano letivo de 2020-2021. As instituições pós-secundárias 
serão incentivadas a trabalhar com as famílias e os prestadores de cuidados de saúde para 
cumprirem os requisitos de vacinação no caso dos alunos que não os cumpram até ao dia 1 
de março de 2021. 

 
E em relação aos alunos que se matricularem após o dia 31 de dezembro? 
Os alunos que se matricularem antes do dia 31 de março devem ter documentada uma dose 
da vacina contra a gripe sazonal atual (juntamente com todas as outras vacinas necessárias) 
quando iniciarem as aulas. 

 
E em relação aos alunos que se matricularem mais tarde, na primavera? 
Os alunos que se matricularem depois do dia 31 de março não são obrigados a receber uma 
dose da vacina contra a gripe para o ano letivo em curso. 

 
A minha escola terá de reportar informações sobre a vacina contra a gripe nos 
questionários de vacinação escolar do jardim de infância e do 7.º ano? 
Sim — os questionários estarão abertos, como habitualmente, durante o outono, 
para introdução de informações sobre outras vacinas. Até janeiro de 2021, poderá ser 
preenchida uma nova secção do questionário para reportar as taxas de vacinação 
contra a gripe nos alunos matriculados no jardim de infância e no 7.º ano. Prevemos 
que ambas as partes do questionário, o questionário tradicional de vacinação escolar 
e a componente da gripe, deverão estar concluídas até ao fim do mês de janeiro de 
2021. 

 
A minha escola terá de reportar o número de alunos que receberam a vacina contra a 
gripe, no questionário de vacinação escolar do 11.º ano? 
Sim — o questionário do 11.º ano estará aberto no início de 2021 e irá incluir a questão 
da gripe no questionário. Futuramente, estarão disponíveis mais informações sobre o 
cronograma do questionário do 11.º ano. 

 
A minha escola terá de reportar o número de alunos de todos os anos escolares que receberam 
a vacina contra a gripe? 

 
Embora exista o requisito de vacinação contra a gripe para cada ano escolar, irá ser-lhe 
pedido que preencha os questionários de vacinação escolar para os alunos do jardim de 
infância, 7.º ano e 11.º ano. 
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A vacina contra a gripe será necessária todos os anos ou apenas no ano letivo de 2020-2021? 
 
A vacina contra a gripe é atualmente uma vacina obrigatória para a frequência escolar e 
será exigida, até 31 de dezembro, para cada ano letivo, a todos os alunos que frequentem 
desde o jardim de infância até ao 12.º ano. A vacina contra a gripe sazonal deve ser 
administrada até 28 de fevereiro de 2021, apenas no ano letivo de 2020-2021. 

 
Os alunos mais jovens necessitam de 2 doses de acordo com as orientações do ACIP? 

 
As crianças com idade inferior a 9 anos podem precisar de duas doses da vacina contra a gripe, 
dependendo do número de vacinas contra a gripe que tenham recebido no passado. As crianças 
deverão ser vacinadas de acordo com as recomendações do ACIP. No entanto, para a frequência 
escolar apenas é necessária a administração de uma dose de vacina contra a gripe. 

Se a minha escola realizar ensino à distância, os alunos continuam a ter de cumprir os requisitos 
de vacinação? 

 
Os requisitos de vacinação escolar, incluindo o requisito da vacina contra a gripe sazonal, aplicam-
se a todos os alunos de Massachusetts matriculados desde o jardim de infância até ao 12.º ano, 
independentemente do distrito estar a realizar ensino presencial, ou a utilizar um modelo de 
aprendizagem misto ou à distância. 

 
Os requisitos de vacinação contra a gripe aplicam-se aos alunos com ensino em casa? 

 
Os requisitos de vacinação, incluindo o requisito de vacinação contra a gripe, não se aplicam aos 
alunos com ensino em casa, exceto se o aluno precisar de aceder ao edifício da escola para 
praticar desporto, realizar atividades extra-escolares ou devido a qualquer outro motivo. 
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